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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ:  α) Ακύρωση της υπ'αριθµ. 7/2014 Απ. Οικ. Επιτροπής 

 β) Έγκριση του νέου πίνακα µειοδοσίας του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 2013», προϋπολογισµού 660.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

γ)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου 

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων ΄Εργων» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης’» 

3. Την υπ’ αριθµ. 358/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 660.000,00 € για την 
εκτέλεση του έργου εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2014 µε Κ.Α. 
30.7323.0043, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας  

4. Στις 22-11-2013 δηµοσιεύθηκε η περίληψη της διακήρυξης και στις 10-12-2014 διενεργήθηκε 
δηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός. Σηµειώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ούτε 
ζητήθηκαν διευκρινίσεις επί των όρων διακήρυξης. 

5. Το από 10-12-2013 Πρακτικό µε το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού απέρριψε τη συµµετοχή 11 
εκ των 14 συµµετεχόντων, επειδή προσκόµισαν εγγυητικές επιστολές συµµετοχής µε χρόνο 
ισχύος µικρότερου του οριζόµενου στη διακήρυξη, δηλαδή 18-10-2014. Κατά του Πρακτικού 
του διαγωνισµού δεν ασκήθηκαν ενστάσεις από τους συµµετέχοντες σε αυτόν. 

6. Την υπ'αριθµ. 7/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού. 

7. Το υπ'αριθµ. 4773/3995/12-2-2014 έγγραφο µε το οποίο απεστάλη η απόφαση ελέγχου 
νοµιµότητας, από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, της υπ'άριθµ. 7/2014 απόφασης Οικ. 
Επιτροπής, επί της οποίας δεν έχει υποβληθεί καµία προσφυγή από τους συµµετέχοντες. 

8. Την υπ'αριθµ. 111/14 Πράξη µε την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι κωλύεται η 
υπογραφή της σύµβασης του εν λόγω έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην Πράξη του. 

9. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος υπέβαλε εµπρόθεσµα, αίτηση ανάκλησης της υπ'αριθµ. 111/14 Πράξης 
επί της οποίας εκδόθηκε η 2311/14 απορριπτική Απόφαση του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

10. Το υπό στοιχείο Γ της κρίσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το οποίο: “ ... το δηµόσιο 
συµφέρον εξυπηρετείται πλήρως, µε την αποδοχή των υποψηφίων που κατέθεσαν εγγυητική 
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επιστολή µε ηµεροµηνία 10-10-2014 στον κρινόµενο διαγωνισµό και την ανάθεση του έργου στον 
πρώτο κατά σειρά µειοδοσίας εργολήπτη”. 

11. Το υπ'αριθµ. 18916/23-6-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας µε το οποίο ζητήθηκαν οι 
απόψεις του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου ως προς τις επόµενες ενέργειες της Υπηρεσίας. 

12. Το υπ'αριθµ. 22916/9-7-2014 έγγραφο µε το οποίο ο Νοµικός Σύµβουλος γνωµοδότησε ότι η 
∆ιοίκηση δύναται να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία από το σηµείο του ελέγχου των 
δικαιολογητικών και µετά. 

13. Το γεγονός ότι οι υποβληθείσες προσφορές και εγγυητικές επιστολές συµµετοχής εξακολουθούν 
να είναι σε ισχύ (ισχύς προσφορών έως  10-9-2014 και ισχύς εγγυητικών επιστολών έως 10-10-
2014) 

14. Την  υπ'αριθµ. 290/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής ∆ιονύσου 

15. Το από 23-7-2014 Πρακτικό Νο2 Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε την οποίο έγινε ανασύνταξη του 
πίνακα µειοδοσίας ως εξής: 
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1) Την ακύρωση της  υπ'αριθµ. 7/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού 

2) Την έγκριση του πίνακα µειοδοσίας του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ 2013», προϋπολογισµού  660.000,00 € µε το Φ.Π.Α. όπως αυτός ανασυντάχθηκε στο από  
23-7-2014 Πρακτικό Νο2 της Ε.∆. και παρατίθεται ανωτέρω και την κατακύρωση του έργου στον 
ανάδοχο ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ [∆/νση: ∆αµάρεως 99, Αθήνα, Τ.Κ. 11633, Α.Φ.Μ. 
054394106– ∆ΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ,  τηλ. 210 9751510-Fax: 210 9751173] που προσέφερε για την 
εκτέλεση του έργου µέση έκπτωση 52,00%  επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης και 
οικονοµικό αντικείµενο 257.723,17€ πλέον ΦΠΑ 23%. 

3) Να εξουσιοδοτηθεί η ∆ιευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να ζητήσει από 
το νέο µειοδότη να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά 
της παρ. 2α του άρθρου 4 της διακήρυξης.  

   

Α/Α

11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 52,00 257.723,17

9 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49,00 273.830,86

7 ΙΕΡΑ ΑΤΕ 46,00 289.938,56

14 ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,00 306.046,26

4 Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 42,08 310.999,72

12 ΚΟΣΠΑΤ Ο.Ε. 41,92 311.831,27

6 ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38,92 327.938,96

8 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38,92 327.938,96

2 ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38,00 332.892,42

13 ΤΣΙΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 37,92 333.308,20

5 ∆ΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ 31,00 370.477,05

10 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25,23 401.445,12

3 ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21,08 423.753,60

1 ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3,00 520.815,56

Ονοµασία Εργοληπτικής 
Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας
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                 & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
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Συνηµµένα 
Η υπ'αριθµ. 111/14 Πράξη του Ελ. Συνεδρίου 
Η υπ'αριθµ. 2311/14 Απόφαση του Ελ.Συνεδρίου 
Το υπ'αριθµ. 22916/9-7-2014 έγγραφο του 
Νοµικού Συµβούλου 
Το από 23-7-2014 Πρακτικό Νο2 της Ε.∆. 
 
Ε.∆. 
1. Γενικό Αρχείο ∆ήµου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Εισηγήσεων 
4. Φάκελος Έργου 


